
Verslag Wijkoverleg d.d. 02 juli 2014 
 
Aanwezig: het bestuur van de Wijkraad, 3 wethouders met ambtelijke ondersteuning en ca. 20 wijkbewoners. 
Afwezig met kennisgeving: burgemeester Roolvink. 
 

1. Kennismaking 
De aanwezigen stellen zich voor. Wethouder Henisch (portefeuillehouder wijk en dorpsbeheer) wil om de ± 1 x 
per 8 weken in overleg treden met de wijk- en dorpsraden. In direct contact met elkaar kan op grond van 
concrete afspraken de vinger aan de pols worden gehouden (voortgangsbewaking). De iDop-actielijst geldt als 
leidraad. Het bestaande convenant zal onder de loep worden genomen. 
 

2. Ondergrondse glascontainers 
Wijkraad wil iDop-subsidie inzetten om in samenwerking met de Jumbo ondergrondse glasbakken te realiseren. 
Ook het niet gebruikte iDop-subsidie 2013 wil met  hiervoor benutten. De Jumbo (dhr. Kuppenveld) geeft aan 
een bijdrage te willen leveren en pleit voor het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. 
Afspraak: op initiatief van de wijkraad wordt een plenair overleg gepland met betrokkenen. Ook 
kledingcontainers worden hierin meegenomen. 
 

3. Onderdoorgang bruggetje Stoofweg 
Bestaand tunneltje is niet veilig. In principe wil men dat het tunneltje gesloten/volgestort wordt. Er is een wens 
om een extra bruggetje voor fietsers. De relatie wordt gelegd met de te realiseren brede school. 
Afspraak: de wijkraad zal een visie op het tunneltje ontwikkelen en komt hierop terug. 
 

4. Verlichting rotonde Stoofweg 
Het idee bestaat om het bedrijfsleven de rotonde te laten adopteren (incl verlichting) zodat het iDop-subsidie 
niet hiervoor hoeft te worden ingezet. 
Afspraak: de gemeente zal het bedrijfsleven op korte termijn hierbij betrekken. Ook de wijkraad zal actie 
ondernemen. 
 

5. Brede School 
Volgens de huidige planning wordt oplevering en ingebruikname verwacht in de zomer van 2016. Rond de 
jaarwisseling 2014 zal het Programma van Eisen bekend zijn. De wijkraad heeft ingestemd met 120m2  bvo 
(bruto vloeroppervlak) mét medegebruik van ruimten. Door de wijkraad wordt aandacht gevraagd voor de 
jaarlijkse kinderbouwweek waarvoor voldoende grasveld nodig is en waarvoor men dient te beschikken over 
een goede ruimte in de basisschool. 

a) Verkeersveiligheid 
Door aanwezigen wordt de zorg uitgesproken over verkeersveiligheid (vrachtverkeer) en wordt verzocht om 
verkeer remmende maatregelen. In opdracht van de gemeente wordt momenteel een verkeersonderzoek 
uitgevoerd (verkeerssituatie; parkeerbehoefte etc) om na te gaan in hoeverre e.e.a. samen met de bouw van 
de school gerealiseerd kan worden binnen het huidige bestemmingsplan. De omliggende wegen zijn hierin niet 
meegenomen. Resultaten worden in september verwacht. De verkeersituatie wordt integraal meegenomen 
met het ontwerpproces van de bouw van de school. Voor de gemeente geldt als uitgangspunt dat bestaande 
bomen in het park voor zover mogelijk worden gespaard.  
Inwoners en wijkraad vragen met nadruk aandacht voor de communicatie en informatievoorziening. 
Wethouder Joon geeft aan dat informatiemomenten onderdeel uitmaken van het proces. De suggestie wordt 
gedaan een link op de gemeentelijke website te plaatsen waarin alle documenten kunnen worden 
geraadpleegd. 
Toezeggingen:  
► Wethouder Joon  gaat tijdens een bijeenkomst in gesprek met de wijkraad/ inwoners om een totaalplaatje 
in beeld te krijgen ten aanzien van verkeer(sveiligheid). 



► Met betrekking tot de Brede School wordt een eerste openbare informatiebijeenkomst georganiseerd 
waarbij het VO (voorlopig ontwerp: gebouw en openbare ruimte direct grenzend aan de school) ) wordt 
gepresenteerd. Naar verwachting zal deze bijeenkomst begin 2015 plaatsvinden. 
Door de wijkraad wordt de suggestie gedaan om thematische avonden te beleggen. 

b) Voortgang kinderbouwweek 
De  opening van de brede school wordt voorzien in de zomer van 2016. De wijkraad vraagt toestemming om de 
Kinderbouwweek van 2016 op de huidige locatie te mogen uitvoeren.  
Toezegging:  het college stemt hiermee in. 
 

a. Vragen bewoners 
a) Verkeersveiligheid / parkeerplaatsen Hoplaan  

Spreker wil 8 a 9 parkeerhavens in plaats van afbakening van parkeerplaatsen door struiken. Hij stelt voor om 
een parkeerverbod aan de rechterzijde van de Hoplaan in te stellen voor de verkeersveiligheid. 
Afspraak: Een overleg wordt gearrangeerd tussen de spreker, de wijkraad en een verkeerskundige. 

b) Parkeervakken Burg. Raymakerslaan  
Spreker vraagt om de parkeervakken in de burg. Raymakerslaan te markeren 
Toezegging wethouder Daandels: Gevraagde belijning zal worden aangebracht. Dit zal worden teruggekoppeld 
met de spreker. 
Voorgesteld wordt om alle aan de orde zijnde verkeersonderwerpen tijdens één bijeenkomst te bespreken 
waarbij ook een verkeerskundige aanwezig is. 
Afspraak: de wijkraad neemt hiertoe het initiatief 
 

b. Groen/snoeibeleid gemeente 
a) De wijkraad vraagt om de strook met onkruid naast Esterade (Stoofweg) vervangen door gras of 

eventueel de heg; 
b) Het snoeien gebeurt niet door IBN, ook niet door de gemeente, aldus de wijkraad. 

Betreffende strook is niet meegenomen in groenbeheerplan, aldus wethouder Daandels. Gemeente staat aan 
vooravond van nieuwe (groen)beheerplan (2015-2018) waarbij het beschikbare budget leidend is. De 
wethouder wil o.b.v. beeldkwaliteit werken. Naar verwachting vindt behandeling in de raadsvergadering van 
september plaats. Diverse suggesties worden door de wijkraad gedaan. Gevraagd wordt om ook basisschool de 
Sprankel in het geheel mee te nemen. Wethouder Daandels geeft aan op dit punt geen enkele toezegging te 
kunnen doen. 
 

c. Rondvraag 
- Een inwoner  vraagt aandacht voor groenrenovatie. Dit zou worden uitgesteld. 

Toezegging wethouder Daandels: dit wordt uitgezocht en aan spreker teruggekoppeld. 
- Opgemerkt wordt dat in de groenstrook dijk/dr. Kanterslaan illegale doorsteken zijn ontstaan. 

Toezegging wethouder Daandels: doorsteken zijn in beeld en zullen op grond van de uitvoering van het 
gemeentelijk handhavingsbeleid worden aangepakt . 
 

d. Sluiting 
 


